
  
 

  הוקרותהוקרות
 

 תומכים עיקריים
 

 השגריר רונאלד ס. לאודר

נשיא קרן קימת מכהן כו פילנטרופואיש עסקים השגריר רונאלד ס. לאודר הוא  

לישראל. כיהן כיו"ר ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים המרכזיים בארצות 

סגן עוזר הברית. מונה על ידי הנשיא רייגן לשגריר ארצות הברית באוסטריה, ושימש 

מזכיר ההגנה לעניינים אירופיים ולנאט"ו. ייסד ועמד בראש "קרן רונלד ס. לאודר" 

שעיקר עיסוקה בקידום החינוך היהודי. פעיל בתחומים נוספים הקשורים בחיי 

קהילות וארגונים יהודיים וישראליים. מכהן כיו"ר הקרן היהודית הלאומית, כגזבר 

תכנית לשימור המורשת היהודית במסגרת הקרן הקונגרס היהודי העולמי וכיו"ר ה

מעורב בתחומי המדיה ובתעשיית הטלקומוניקציה.  העולמית לשימור אתרי מורשת.

סגן נשיא תאגיד אסתי לאודר, יו"ר תאגיד אסתי לאודר העולמי ויו"ר מעבדות 

ספר וורטון באוניברסיטת פנסילבניה במנהל עסקים בינלאומי. -קליניק. בוגר בית

 באוניברסיטאות פריז ובריסל.   השתלם

 

 (FESקרן פרידריך אברט )

 

-( היא מוסד ללא כוונת רווח, ששורשיו נטועים בסוציאלFESקרן פרידריך אברט )

דמוקרטיה הגרמנית והבינלאומית. נציגות הקרן בישראל תורמת לקידום היחסים בין 

קיום בשלום בין ישראל -וכן פועלת הנציגות למען ד-ישראל לבין גרמניה ואירופה. כמו

 לבין שכנותיה ולמען חיזוק החברה האזרחית בישראל. 

 www.fes.org.ilלמידע נוסף: 

 

 משרדי ממשלה

 
 
 
 

 משרד הביטחון

 

 משרד החוץ



 
 

 קרנות 
 

 )קק"ל(קרן קימת לישראל 

 

 צבי הרמןלפי הצעתו של  ,הרצלביוזמתו של  1901קרן קימת לישראל נוסדה בשנת 
היא הוקמה כקרן לאומית . שפירא בקונגרס הציוני החמישי שהתקיים בבאזל

מפעל  קידוםבאמצעות רכישת קרקעות ו שנועדה להגשים את הרעיון הציוני
ייעוד זה מהווה גם כיום את הבסיס . ההתיישבות היהודית בארץ ישראל

  . ל"האידיאולוגי למכלול פעולותיה של הקק
העם היהודי על אדמתו בארץ  נתכנאמ, ל"של קקלמעלה ממאה שנות פעילותה 

מיליון דונם הקרקע  2.6-באות לידי ביטוי ב, ישראל וכארגון הירוק הגדול במדינה
מיליון דונם אדמה  1.5-ב ;היישובים שקמו בעזרתה על אדמותיה 1,000-ב ;שרכשה

 ;מאגרי מים שהקימה 180-ב ;מיליון העצים שנטעה 229-ב ;שהכשירה ופיתחה
בפעולותיה , במאות חניונים ופארקים שהקימה ;ות נחלים שהשיבה להם חייםבעשר

 . הנמרצות לדחיקת המדבר ובהנחלת מורשת וחינוך לאהבת הארץ
. ל ממחישות את תרומתה האדירה לפיתוחה של מדינת ישראל"פעולותיה של קק

ולהדק את , לפתח ולטפח את הארץ, לבנות, ל במשימתה ליישב"בעתיד תמשיך קק

 www.kkl.org.il למידע נוסף: .קשר של העם היהודי עם אדמתוה

 

 ישראל -קרן שוסטרמן 

 

משפחת שוסטרמן פעילה בישראל למעלה מעשור. לפני שנה היא הקימה את קרן 
ישראל בירושלים. הקרן פועלת לקידום יוזמות לטובת ילדים שהם -שוסטרמן

הפלורליסטית, ולהרחבת  קורבנות להתעללות ולהזנחה חמורה, לקידום היהדות
המשותף והייחודי בעולם היהודי. הקרן פעילה גם במפעלי תרבות ואומנות בישראל. 

 www.schusterman.orgלמידע נוסף: 

 
 קרן פוזן

 

קרן פוזן עוסקת בקידום החינוך היהודי למגזר היהודי חילוני. פעילויות הקרן נועדו 
רי לימוד להכשרתם המקצועית של לפיתוח תכניות לימודים, שיטות הוראה וספ

מורים יהודים חילוניים להוראת היהדות כתרבות בבתי ספר ובאוניברסיטאות.  
תכניות לימודים שיזמה הקרן נלמדות עתה בכשלושים אוניברסיטאות ומכללות 
בארצות הברית ובישראל. הקרן גם תומכת בכתיבת ספרי עיון, בפרויקטים 

ומעניקה  ,היבטים השונים של הזהות היהודיתספרותיים, במחקרים אקדמיים ב
מלגות מחקר לחוקרים בתחומים אלה. הנשיא המייסד של הקרן הוא פליקס פוזן, 

 ומנכ"ל הקרן הוא דניאל פוזן.

 
 קרן ראסל ברי 

 

The Russell Berrie Foundation carries on the values and passions of the late 

Russell Berrie through promoting the continuity of Jewish communal life, 

fostering religious understanding and pluralism, supporting advances in 

diabetes and humanistic medical care, recognizing unsung heroes and 

elevating the profession of sales.  

For additional information: www.russellberriefoundation.org 

 
 

 

 



 
 ויוזמות קרן אברהם קרן אלאן ב. סליפקא

 

 יוזמות קרן אברהם הנו ארגון לשינוי חברתי הפועל לקידום חיים משותפים, 
 . קיום ושוויון בין יהודים וערבים אזרחי ישראל-דו

  www.abrahamfund.orgלמידע נוסף: 

 

Joseph and Harvey Meyerhoff Family Charitable Funds 

 

The “Joseph and Harvey Meyerhoff Family Charitable Funds” is a group of 
Baltimore-based family foundations whose philanthropic contributions have 
had significant impact not only on the city of Baltimore, but nationally and 
internationally as well. 
Joseph Meyerhoff, a premier Baltimore businessman, philanthropist, and 
fundraiser, most well known for his leadership of the Baltimore Symphony 
Orchestra and his work in the creation of the state of Israel, began the 
tradition of giving in his family that continues to be a legacy today through 
his children, grandchildren, and great grandchildren.   
Joseph’s son, Harvey (Bud) Meyerhoff, was instrumental in the building of 
the United States Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C. and 
the foundation’s gift still remains the single largest gift to the Museum.  Bud 
Meyerhoff is also a long standing supporter of the Johns Hopkins 
University, Johns Hopkins Hospital, and the Johns Hopkins Health System, 
where he was Chairman of the board and currently a Trustee emeritus. 
The Meyerhoff family funds have always recognized the value of higher 
education and have made contributions to nearly every university or college 
in the Baltimore Metropolitan area, and to every major university in Israel.  
In addition, they are involved in supporting the cultural arts, health care, and 
community redevelopment.  In Israel, their funds have built projects from 
Kiryat Shemona to Eilat, including museums, youth enrichment centers, 
hospital emergency rooms, libraries, daycare centers, and currently, the 
Performing Arts Center in Beersheva. 
Bud Meyerhoff’s daughter, Terry Meyerhoff Rubenstein, is now the 
Executive Vice President of the family’s funds.  His other children and 
grandchildren serve as Trustees on several family foundation boards and his 
sister, Eleanor Meyerhoff Katz, and her children are all actively involved in 
family foundations, as well as in their own communities. 

 מוסדות   

 הוועד היהודי האמריקני 

 

לוחם בדעות  ;הוועד היהודי האמריקני מגן על זכויות היהודים ברחבי העולם
מען ביטחונה של . הוועד פועל גם למקדם זכויות אדם לכלוקדומות ובאנטישמיות 

הוועד מקדם עמדות מדיניות  ולהעמקת ההבנה בין אמריקאים לישראלים. ישראל
ומעודד את  ות בערכי הדמוקרטיה האמריקנית ובמורשת היהודית,ציבורית הנטוע

 1906 הוועד היהודי האמריקני נוסד בשנת. החיוניות היצירתית של העם היהודי
ב, וכמוביל בתחום הפעילות המדינית "כארגון חלוצי בתחום יחסי האנוש בארה

 www.ajc.orgלמידע נוסף:  .היהודית ובדיפלומטיה הבינלאומית

 
 

 

 



 חיפהז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת המרכ

 

, מדיניים – המרכז עוסק בחקר המכלול הרחב של תחומי הביטחון הלאומי
בניסיון לתרום להבנת יחסי הגומלין  – כלכליים ואחרים, חברתיים, ביטחוניים

ממגוון רחב של , המרכז מאגד חוקרים מישראל ומהעולם הרחב. המורכבים ביניהם
 בניסיון לשלב את מחקריהם הספציפיים בתמונה , רלוונטיות דיסציפלינות

הדגש במחקריו של המרכז . דיסציפלינארית הכוללת של הביטחון הלאומי-האינטר
בשנים האחרונות הושם על תחומי האסטרטגיה המדינית של ישראל ושל הגורמים 

תה של על חקר הטרור ועל עמדותיה והתנהגו, האזוריים והעולמיים במזרח התיכון
מאז ראשית העשור מנהל המרכז שורת מחקרים רציפה . החברה הישראלית

בעימות  ושיטתית על מרכיביו השונים של החוסן הלאומי של החברה הישראלית
 המתמשך עם גורמים החותרים לקעקע את החוסן הזה. 

 nssc.haifa.ac.il למידע נוסף:

 
 ובעולםבשליחות העם בארץ  ישראל הסוכנות היהודית לארץ

 

הפועל מכספי תרומות, ובשותפות עם  הסוכנות היהודית היא ארגון כלל עולמי
וסיוע בקליטה, חינוך יהודי ציוני  ולם. הארגון מתמקד בעידוד עלייה יהדות הע

בצמצום פערים  התמקדות תוך בקהילות העולם ובקידום החברה הישראלית,

 www.jewishagency.org  למידע נוסף: ובהשקעה בנגב ובגליל.

 
 birthright israelתגלית 

 
ACBP 

משתתפיה,  120,000פורצת דרך ביחסי ישראל והתפוצות:  birthright israelתגלית 
שהגיעו עד היום לסיור חינוכי ראשון בארץ, פורשים רשת  ,מדינות 50-סטודנטים מ

תמיכה בישראל, מחזקים את זהותם היהודית ומביאים רוח חדשה לקהילות 

הינה יוזמה חדשנית של ממשלת ישראל בשיתוף  birthright israel בתפוצות. תגלית
עם פילנתרופים יהודים מובילים והקהילות היהודיות בתפוצות )איחוד הקהילות 

 www.birthrightisrael.comהיהודיות, הסוכנות היהודית, קרן היסוד(. למידע נוסף: 

 
 העמותה למצוינות בחינוך

 

במטרה לטפח מצוינות, יצירתיות  1987צוינות בחינוך נוסדה בשנת העמותה למ
מנות שווה לכל ומנהיגות חינוכית בקרב ילדים ונוער במדינת ישראל, תוך מתן הזד

העמותה ייסדה ומפעילה את ביה"ס התיכון למדעים  שכבות האוכלוסייה.
בכל רחבי  ולאמנויות בירושלים ותוכניות חינוכיות ייחודיות לתלמידים מצוינים

מכון  ;"2000הארץ ובארה"ב. פעילויות העמותה כוללות גם את תוכנית "מצוינות 

והמרכז לטיפוח  ;צ'ייס להכשרת מורים ולפיתוח תוכניות לימוד לתלמידים מצוינים
המצוינות, במסגרתו שואפת העמותה להנחיל את ערכי המצוינות בחינוך, הן ברמת 

 ובי כולל. העמותה פועלת בשיתוף משרד החינוךייש-ביה"ס כולו, והן כיעד קהילתי
 . . המושב של מצוינות בחינוך בחסות קרן קרילון, שיקגו, אילינויובחסותו

 www.see.org.il: למידע נוסף

 
 המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

 

, המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה הוא מוסד מחקר עצמאי ללא כוונת רווח

המרכז הירושלמי מתמקד בהעברת מידע . ועוסק בחקר מדיניות 1976 ל משנתהפעי
ובניתוחים אסטרטגיים באמצעות ניירות עמדה וספרים. קהל היעד של פרסומי 
המרכז הוא מעצבי דעת קהל ומקבלי החלטות בארץ ובחו"ל. מחקריו של המרכז 

ל פי המשפט הירושלמי בעת האחרונה עסקו, בין היתר, בזכויותיה של ישראל ע
בטרור הגלובלי ובבחינת רעיונות חדשים לפתרונות אזוריים במזרח , הבינלאומי

המרכז הירושלמי גם עורך תדרוכים קבועים בנושאים מדיניים וצבאיים . התיכון
עוסק המרכז הירושלמי למעלה  לבכירי הסגל הדיפלומטי והעיתונות הזרה. כמו כן

לכלית בסקטורים שונים במשק הישראלי. מעשור בפרויקט בנושא הפרטה וצמיחה כ

 www.jcpa.org.ilלמידע נוסף: 



 
 אנרגיהלהמכון הישראלי לנפט ו

 

, במטרה לקדם ולהגביר את הידע 1964 -המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה הוקם ב
הטכנולוגי והכלכלי בנושאי נפט ואנרגיה בישראל. במכון חברות כל חברות 

גדולות במדינה. פעילות המכון כוללת ועדות האנרגיה, הכימיה והתשתית ה
מקצועיות, מרכז מידע, מעבדה כימית הבודקת דלק, קרקע ומים, מרכז לטיפול 
ברגולציה ונושאי סביבה, יחידה למניעת זיהום מקורות מים על ידי דלקים ומרכז 

 הדרכה העורך סמינרים וקורסים בנושא אנרגיה, דלק וסביבה. 

 www.energy.org.il למידע נוסף:

 
 אביב-שגרירות ארה"ב, תל

 Office of Public Affairs, United States Embassy, Tel Aviv 

 
 
 

 
 תורמים

 יוסי הולנדר 

 רוג'ר הרטוג

 וולטר סטרן

 דליה וד"ר מרדכי סגל 

 אטה וד"ר ששון סומך

 ברוס פזלו

 ניוטון בקר

 יואב שוהםפרופ' 

 קנת' ונירה אברמוביץ'

 ץ'הווארד פ. ברקובי

 סטיבן פרייס

 דוד לוי

 שריל פישביין ופיליפ שאטן

 
 
 
 



 
 חסויות עיקריות

 
  בי.די.קבוצת אי

 

הפועלת בתחומי ההשקעות ואחת החברות  אי.די.בי הינה חברת אחזקות קבוצת

החברות המובילות במשק  את הגדולות בישראל. לקבוצה תיק השקעות מגוון הכולל

עיקריות:  יה באמצעות ארבע חברותהקבוצה מרכזת את השקעות הישראלי.

ביטוח  כלל החזקות עסקי  דיסקונט השקעות בע"מ, כלל תעשיות והשקעות בע"מ,

אי.די.בי במגוון פעילויות  בע"מ וכור תעשיות. באמצעות חברות אלה משקיעה

טכנולוגיה, נדל"ן, -תקשורת, ביטוח ופיננסים, טכנולוגיה, ביו בתחומים שונים ובהם

 www.idb.co.ilלמידע נוסף:  .ותיירות תעשייה, מסחר

 
 הבנק הבינלאומי

 

קבוצת הבנק הבינלאומי  הבנק הבינלאומי הוא הבנק החמישי בגודלו בישראל.

ניירות ערך,  ,דונותפיקמספקת מבחר של מוצרים ושירותים פיננסיים כגון: אשראי, 

מל, קרנות מטבע חוץ, נגזרות פיננסיות, מסחר בינלאומי, משכנתאות, קופות ג

 140לקבוצת הבנק  תמות, ליסינג ובנקאות בינלאומית.ונאמנות, ניהול תיקים, ח

 -אוצר החייל  :הבנקאיותת חברות הבת שלושסניפים ושלוחות בישראל כולל סניפי 

תוך התמחות  ,ובמשקי בית בנק המתמקד בשירות לקוחות מהמגזר הקמעונאי

בנק  -ועלי אגודת ישראל )פאג"י( בנק פ ;ת לקוחות מכוחות הביטחוןיבאוכלוסי

בנק המתמחה  -UBank ;דתית –החרדית  יה ימסחרי המשרת בעיקר את האוכלוס

בפעילות בשוק ההון ובבנקאות פרטית. לאחרונה מוזגו הבנקים למשכנתאות 

בינלאומי הבבנק אחת והפכו ליחידה  (למשכנתאות ובנק עצמאות הבינלאומי)

   בלונדון FIBI BANK (UK) חות בחו"ל:לבינלאומי שתי שלו למשכנתאות.

 www.fibi.co.ilלמידע נוסף:  בציריך. FIBI BANK (SWITZERLAND) –ו

 
 בואינג

 

והיא מספקת מוצרים  ,שנות תעופה 100ליצרנית המטוסים בואינג מסורת של 

מדינות ברחבי העולם. בואינג היא היצרנית המובילה של  145-ושירותים ללקוחות ב

א המובילה העולמית במטוסים והי ,שנה 40-מטוסים אזרחיים מזה למעלה מ

צבאיים, לוויינים, טילי הגנה, טיסות חלל מאוישות ומערכות ושירותי שיגור. 

לבואינג וישראל קשר  מיליארד דולר. 55-הסתכמו ב 2005הכנסות החברה בשנת 

שנים. בואינג בחרה בתעשיות הישראליות  58ייחודי הנובע מעבודה משותפת של 

והסכמי רכש הגומלין הסתכמו  ,ייצור מוצרי תעופהבו בטכנולוגיות ןבשל התמחות

, מסוקי האפאצ'י F-15I-מיליארד דולר. בואינג היא הספקית של מטוסי ה 1.9-ב

לונגבאו "שרף" והפצצות החכמות לחיל האוויר הישראלי. בנוסף, בואינג היא הספק 

 "ארקיע", "על-אל" –של מטוסים אזרחיים לחברות התעופה הישראליות 

 www.boeing.com". למידע נוסף: ראייריש"ו

 
 רייתאון

 
בעולם התעשייה הביטחונית. היא  רייתאון היא חברה מובילה בהיקף גלובלי

מתמחה במתן פתרונות טכנולוגיים מתקדמים, ומספקת ללקוחותיה מערכות 

מתקדמות. רייתאון מובילה בתחומים של אספקת מוצרי ומשימה משולבות 

וניקה מתקדמים לשוק הביטחוני, במתן שירותי טכנולוגיית מידע וביצור אלקטר

עובדים,  80,000 -מטוסי מנהלים ומטוסי משימה. רייתאון מעסיקה למעלה מ

לרייתאון נציגות מרכזית  מיליארד דולר. 21.9 -הסתכמו ב 2005ומכירותיה בשנת 

ל לקוחותיה של תה מערכות", המשמשת מוקד פניות עבור כ-חברת "דל –בישראל 

  www.raytheon.comרייתאון בישראל.  למידע נוסף: 

http://mail.google.com/mail/?view=att&disp=inline&attid=0.1&th=10800d825c4c0fed


 
 בנק הפועלים

 

בנק הפועלים הוא הבנק המוביל בישראל ולאחרונה נבחר ע"י חברת "דן אנד 

סניפים  248לבנק הפועלים  .2007ברדסטריט" לחברה החזקה ביותר בישראל לשנת 

עסקית בישראל.  הבנק מספק ברחבי ישראל והוא מוביל גם בטיפול בבנקאות ה

בנק  ללקוחותיו שירותים ומוצרים בנקאיים באיכות הגבוהה ביותר הקיימת בענף.

הפועלים השתלב בהצלחה בתהליך הגלובליזציה שעוברת הבנקאות העולמית. לבנק 

בנות ומשרדי נציגות הפועלים במרכזים פיננסיים ברחבי העולם, -סניפים, חברות 28

לונדון, ציריך, הונג קונג, סינגפור ועוד. בנוסף, בנק הפועלים הוא יורק, -ביניהם ניו

בנקים  2קבוצת בנק הפועלים כוללת עוד  גם בעלים של בנקים בשוויץ ובטורקיה.

 בנות, העוסקות בתחומים פיננסיים אחרים.          -מסחריים וכן חברות

 www.bankhapoalim.co.ilלמידע נוסף: 

 
 לוקהיד מרטין

 
, פיתוח, תכנון, העוסקת במחקר, לוקהיד מרטין היא חברה גלובלית מגוונת ביותר

החברה . מוצרים ושירותים בטכנולוגיה עילית, של מערכות ותמיכה שילובייצור, 

 37.2-עמד על כ 2005 והיקף המכירות שלה בשנת, עובדים 140,000-מעסיקה כ

שנים של -ולה מערכת ענפה ורבת, ללוקהיד מרטין נציגות בישראל. ליארד דולרמי

  .טק והתעשייה הביטחונית בארץ-שיתופי פעולה עם תעשיות ההיי

 www.lockheedmartin.comלמידע נוסף: 

 

 חסויות
 

Tamares 

 

Tamares Hotels, Resorts and Spas is part of the Tamares  group which was 

founded nearly 60 years ago, and currently owned solely by Poju 

Zabludowicz. Tamares is a private investment group with significant interest 

in real estate, technology, manufacturing, leisure and media in many parts of 

the world. For additional information: www.tamareshotels.co.il.  

 
 

 
 בתי זיקוק לנפט בע"מ )בז"ן(

 

אנו מניעים את הכלכלה הישראלית עוד מתחילתה. סיפקנו את האנרגיה שנדרשה 

, אשר מכסים את כל קשת הדלקים לשימון גלגלי הקידמה באמצעות מגוון מוצרים

מבוססי הנפט, שמני סיכה והמוצרים הנלווים. כיום נמצאים בקנה פיתוחים 

חדשים. מערכות וטכנולוגיות מן השורה הראשונה מיושמות ללא הרף, זאת על מנת 

לשפר את תהליכי הייצור ולספק דלקים בעלות נמוכה עוד יותר. במקביל לפיתוחים 

שיכים במאמציהם לנקוט בצעדים החיוביים להגנה על איכות אלו, בתי הזיקוק ממ

 הסביבה, על ידי הפחתת זיהום אויר ומים באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

 
 אשקלון בע"מ )קצא"א(-חברת קו צינור אילת

 

קצא"א עוסקת בפריקה, אחסון והולכה של נפט גולמי לשוק המקומי והבינלאומי. 

אחסון וניפוק של תזקיקים וגפ"מ. קצא"א מפעילה בנוסף, עוסקת החברה בקליטה, 

נמלי נפט וחוות אחסון באילת ובאשקלון ובבעלותה תשתית קווי צינור, הפרוסה 

 לאורכה של מדינת ישראל.

http://www.bankhapoalim.co.il/
http://www.tamareshotels.co.il/


 
 סימנס

 
 461,000סימנס היא חברת ענק בתחום הנדסת החשמל והאלקטרוניקה המעסיקה 

שנה, מספקת  159שר נוסדה לפני מדינות ברחבי העולם. החברה, א 190 -עובדים ב

טכנולוגיות חדשניות וידע מקיף ללקוחותיה בתחומי התקשורת, האבטחה, הבקרה 

, הסתכמו 2005וההינע, האנרגיה, התחבורה, הרפואה והתאורה. בשנת הכספים 

מיליארד  2.248-מיליארד יורו, ורווחיה נטו הסתכמו ב 75.4-מכירותיה של סימנס ב

 יורו.

 ישראל בע"מחברת סימנס 

סימנס ישראל הינה חברת בת של קונצרן סימנס העולמי, ועיקר עיסוקה הוא 

בתחומים של ייצור והולכת אנרגיה, מכשור, בקרה והינע, מערכות רכבתיות 

 ,ופתרונות לתחום שירותי הבריאות. משרדיה של חברת סימנס ישראל בע"מ

 סימנס ישראל מעסיקה  בניהולו של אורן אהרונסון, ממוקמים בראש העין. חברת

 עובדים בישראל.  400קה סימנס מעל עובדים. בסה"כ מעסי 180-כ

 www.siemens.co.il למידע נוסף:

 
 דיסקונט

 

קבוצת דיסקונט היא הקבוצה הבנקאית השלישית בגודלה בישראל. עיקר פעילותה 

סניפים, המעניקים ללקוחות שירותים  124בארץ מתבצעת באמצעות רשת של 

 קאיים מקיפים בכל תחומי הפעילות הפיננסית. בנ

, פעילות בנקאית, מסחרית ועסקית עניפה, ובשנים 1935לדיסקונט, שהוקם בשנת 

 האחרונות הוא שואף להוביל את פלח הבנקאות הקמעונאית בישראל.

בנק מרכנתיל ובנק דיסקונט  –לבנק שתי חברות בנות בנקאיות בישראל 

  ה: הבנק הבינלאומי הראשון.למשכנתאות, וכן חברה כלול

 עיקר פעילות הבנק בחו"ל מתבצעת באמצעות אי.די.בי ניו יורק, דיסקונט בנק

)לטין אמריקה( הפועל באורגוואי, בנק דיסקונט לישראל )שוויץ(, המתמקד 

בבנקאות פרטית והסניף בלונדון. לבנק נציגויות גם בפריז, ברלין, בואנוס איירס, 

 סנטיאגו וסאו פאולו.

 

 החברה המרכזית למשקאות קלים

 
NEWS CORPORATION 

 
News Corporation is a diversified entertainment company with operations in 

eight industry segments: filmed entertainment; television; cable network 

programming; direct broadcast satellite television; magazines and inserts; 

newspapers; book publishing; and other. The activities of News Corporation 

are conducted principally in the United States, Continental Europe, the 

United Kingdom, Australia, Asia and the Pacific Basin.  

For Additional information: www.newscorp.com 

 
 מ"טכנולוגיות ישראל בע. אס.די.אנ

 

, היא ספקית מובילה של News Corpמקבוצת  (NNDSק:"נאסד)  NDSקבוצת

  .קצה למפעילי טלוויזיה דיגיטאלית בתשלום ולספקי תוכן-אל-פתרונות קצה

 www.nds.com :למידע נוסף

 



 
 Sixtקבוצת שלמה 

 

מובילה בתחומה בשוק הישראלי ומספקת הינה קבוצת הרכב ה Sixtקבוצת שלמה 

מגוון רחב של שירותי רכב, החל בשירותי השכרת רכב וליסינג וכן במכירות, 

הבינלאומית,  Sixtתחזוקה, תיקונים ושירותי דרך. הקבוצה מייצגת את קבוצת 

 50 -שהינה אחת מחברות השכרת הרכב הגדולות בעולם. לקבוצה צי משולב הכולל כ

ורה ארוכה של שירותים היא כוללת מספר חברות המעניקות שאלף כלי רכב, ו

שירותי השכרת רכב  המציעה -השכרת רכב Sixt, ביניהן שלמה בתחום הרכב

ציבורית שמניותיה נסחרות  חברה -ניו קופל החזקות ;מקיפים בארץ ובעולם

 30% -ליסינג תפעולי המחזיקה ב  Sixtאביב הכוללת את ניו קופל-בבורסה בתל

מכירת רכב, שהיא זרוע המכירה של כל  Sixtניו קופל  ;שוק הליסינג בישראלמנתח 

 חברה -רכבי ההשכרה והליסינג התפעולי של הקבוצה, מיד ראשונה, וניו קופל כאל

מרכז  -שירותי רכב  Sixt. כמו כן כוללת הקבוצה את שלמה  פרטי בליסינג עוסקתה

והחברה השנייה בגודלה בישראל שירות התיקונים והפחחות הגדול ביותר במדינה, 

 www.shlomo.co.ilבתחום שירותי הדרך. למידע נוסף: 

 
 ב.יאיר

 

חברה קבלנית לעבודות בנייה, בבעלות היזמים יאיר ויוסי ביטון,  -קבוצת ב. יאיר 

נמנית עם חברות הבניה הגדולות בארץ, ונחשבת לחברה הגדולה והמובילה 

, ועוסקת בייזום 1988תה העסקית בשנת בירושלים. החברה החלה את פעילו

מבנים מסחריים  ,בניה למגורים, מבני ציבור -ובבנייה של פרויקטים נדל"ניים 

ובהקמה והשכרה של נדל"ן מניב. לפני כשנתיים הרחיבה החברה את פעילותה 

שמש ומודיעין. -לציון, נתניה, בית-לכיוון השפלה, והיא בונה כיום בערים ראשון

ה הקבוצה מגרשים בעיר אילת, עליהם היא מתעתדת לבנות שכונות באחרונה רכש

 12-אביב, דורגה אשתקד במקום ה-קוטג'ים. החברה, הנסחרת בבורסה של תל

בענף בנייה, יזמות  16 -בענף קבלנות ובניין בישראל ובמקום ה BDIבדירוג 

ה ומנכ"ל ותשתיות בדרוג של דן אנד ברדסטריט. יאיר ביטון, יו"ר דירקטוריון החבר

משותף, מכהן כיו"ר ארגון הקבלנים של ירושלים והסביבה וחבר הנשיאות של 

 www.b-yair.co.ilהתאחדות הקבלנים הארצית.  למידע נוסף: 

 קבוצת סולתם 

 

קבוצה תעשייתית ביטחונית העוסקת בפיתוח ובייצור מערכות לכוחות הקרקע 

ולבות, השבחות רק"מ, שו"ב, בתחום הארטילריה, ראיית לילה, מערכות חי"ר מש

 והסוואה.

 
  קבוצת אמפא

 

מתן שירות  , פעילה כיום במגוון תחומים: 1933אשר נוסדה בשנת  ,קבוצת אמפא

למוצרי הצריכה ושירותים משלימים, וכן פיתוח, ייצור, שיווק והפצה של  –לבתי אב 

ונות מימון קשת רחבה של פתר –שירותים פיננסיים  ;מוצרי צריכה בארץ ובעולם

ייזום, פיתוח, בינוי, השבחה,  –נדל"ן  ;בנקאיים למגזר העסקי ולמשקי הביתחוץ 

ייצור של מוצרי אריזה לתעשיות המזון,  –תעשייה  ;שיווק וניהול פרויקטים

 www.ampa.co.ilלמידע נוסף:  המשקאות, התרופות והכימיה בארץ ובעולם.

 

 



 ני סיוענות

 
 עיריית הרצליה

 
 יאל הרצליה מלון דנ

 

מלון דניאל הינו מהמלונות המובילים בתחום העסקי ובעל ניסיון רב באירוח ועידות 

שהינו מלון ספא   SHIZENבקומפלקס של מלון דניאל נמצא מלון ספא . וכנסים

 . וסגנון חיים באווירת המזרח הרחוק

נוסף  יפתח מלון 2007בינואר  1-גאה להודיע שהחל מה Tamaresקבוצת מלונות 

 באזור ים המלח, שיקרא מלון  "דניאל ים המלח". 

 .www.tamareshotels.co.ilלמידע נוסף: 

 שידורי אינטרנט 

 
 .Streaming Mediaחברת שידורי אינטרנט בע"מ מתמחה בשידור וידאו ובפתרונות 

( עם ביצוע שידורים Video On Lineבעלת ניסיון רב בתחום השידורים החיים )

חברת שידורי אינטרנט בע"מ שמחה להציג את  לאלפי ורבבות צופים.מורכבים 

.  Streaming Mediaהיכולות החדשות בהפקות: וידאו, מולטימדיה ופתרונות

לאחרונה פיתחנו מספר יכולות חדשניות ובלעדיות המסייעות לקבלת חשיפה גבוהה 

 www.webby-casting.netואיכותית ע"י שידור מדיה באינטרנט. למידע נוסף: 

  

 גל"צ 

 

 ל:"תדרי גלי צה

 FM 93.9באצבע הגליל 

  FM 102.3בחיפה והסביבה ובבאר שבע והסביבה 

 FM   96.6בירושלים והסביבה 

 FM  100.7במצפה רמון 

 FM  104במרכז ובאילת 

 מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בע 

 
וחברה  1947 שנתהחברה פועלת מ. קבוצת יפעת היא תאגיד המידע הגדול בישראל

בקבוצה מועסקים . האיגוד הבינלאומי של חברות מידע ותקשורת, FIBEP -ב

עובדים, והיא מכילה את החברות הבאות אשר מספקות שירותי  280 -למעלה מ

יפעת , יפעת בקרת פרסום, יפעת מידע תקשורתי :מידע וניתוח בתחומים שונים

יפעת מבזקי , דקל יפעת, רזיםיפעת מכ, יפעת הון דיסק, מחקרי מדיה מתקדמים

 .שלטון

 ניופאן 

 

שנה, והיא החברה המובילה בישראל בתחום היבוא,  20 -חברת ניופאן, נוסדה לפני כ

הפצה ושירות של מוצרי אלקטרוניקה וחשמל ביתיים. ניופאן נבחרה על ידי  ,שיווק

של יצרנים בינלאומיים להיות היבואנית והמפיצה הבלעדית של שורה ארוכה 

 ועוד.  Toshiba, Delonghi, Kitchenaidמותגים, ביניהם: 

חברת ניופאן מתגאה במערך שירות איכותי ומתקדם, הכולל עשרות טכנאים 

 לקוחות פרטיים בכל יום.  2,500-מיומנים ומקצועיים ונציגי שירות הנותנים מענה ל



 

 
 דולפין פרסום ויחסי ציבור

 מ"בע( אחזקות) ובניופדרמן  

 

עוסקת בשני  ,(מבעלי עלית לשעבר) הקבוצה בבעלותו המלאה של שלי פדרמן

קפה " בתחום המזון הקבוצה פועלת באמצעות. חקלאות ומזון -תחומים עיקריים

בשנים האחרונות שידרגה החברה . יצרנית הקפה הוותיקה בישראל", מ"לנדוור בע

גם לשוק  ,בנוסף לשוק הקמעונאי, ה את חדירתהאת כל מערכי הייצור שלה והעמיק

, בנוסף לפעילותה היצרנית(. ומהוכד, קייטרינג, בתי מלון, בתי קפה) המוסדי

 : החברה מנהלת ומשווקת מותגים בינלאומיים ומקומיים איכותיים כמו

 ".דרך הקפה" -וטורקי" רומבוטס" פילטר", אילי" -אספרסו

 אקספרס טורס 
 

 

יוניטורס החברה המובילה -דיזנהויז אקספרס טורס הינה חלק מקבוצת חברת

 החברה מעסיקה  לרחבי העולם.  והתיירות בישראל בתחום הנסיעות העסקיות

מיליון דולר. החברה  268 -כעמד על  2006עובדים והיקף המכירות שלה בשנת  500-כ

  כנסים, הנוסע העסקי, יירותמעניקה מגוון רחב של שירותים בכל תחומי הת

יתרונה של החברה הוא במבנה הארגוני היעיל  מקומיים ובינלאומיים. ואירועים

שעות ביממה ובכוח  24שלה, בשרות המקצועי, האמין, האדיב והאישי של עובדיה 

 הקנייה והמיקוח שלה בפריסה עולמית. 

 


